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Comunicado de imprensa - 417/05/2020 

Mais etapas do plano da Renânia do Renânia 

do Norte-Vestefália implementadas – 

adaptação específica das medidas de 

proteção contra o coronavírus 

Alívio das restrições de contacto de acordo com decisão do 
governo federal e dos governos regionais para até dez pessoas 
em espaços públicos / Visitas ao cinema, eventos culturais e 
competições de desportos recreativos possíveis sob 
determinadas condições 

O governo regional informa: 

A partir de sábado, 30 de maio de 2020, aplicar-se-á na Renânia do Norte-

Vestefália, como parte do plano do governo regional, um alívio adicional das 

medidas de proteção contra o coronavírus. Estas incluem, entre outras, o 

alívio das restrições de contacto para grupos de até dez pessoas, em 

conformidade com o mais recente acordo entre o governo federal e os 

governos regionais, regulamentos relativos à realização de eventos em 

cinemas, teatros, óperas, salas de concertos e outras instituições culturais 

públicas ou privadas, bem como de competições de desportos recreativos. 

Ministro-presidente Armin Laschet: "Desde as primeiras aberturas no dia 20 

de abril, o número de novas infeções diárias desceu na Renânia do Norte-

Vestefália em mais de 75 porcento. Embora a média semanal em abril ainda 

fosse consideravelmente superior a 500, atualmente é de 102 em toda a 

região. As pessoas da nossa região merecem um grande agradecimento. O 

comportamento responsável e atencioso da grande maioria ao lidar com a 

pandemia da COVID-19 permite que implementemos mais etapas do nosso 

plano da Renânia do Norte-Vestefália. Podemos continuar com o nosso curso 

cauteloso de aberturas graduais e, assim, dar o próximo passo para uma 

normalidade responsável. Continuamos a confiar no senso comum e na 

responsabilidade pessoal do povo da nossa região. É ainda necessário 

manter uma distância sempre que possível e agir de forma responsável para 

consigo próprio e para com os outros." 
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O plano da Renânia do Norte-Vestefália prevê diferentes etapas com prazos 

para cada setor, as quais serão implementadas em função do 

desenvolvimento da taxa de infeção. Esta abordagem permite proteger a 

saúde dos cidadãos da Renânia do Norte-Vestefália e oferece previsibilidade e 

fiabilidade para a vida económica e pública. Este alívio das medidas ocorre 

mediante uma avaliação constante e com a reserva explícita da evolução da 

taxa de infeção. As datas referidas são explicitamente datas previstas, sendo 

expectáveis desvios face às mesmas. 

O regulamento legal correspondente foi publicado na quarta-feira, 27 de 

maio de 2020, e entra em vigor no dia 30 de maio de 2020. Pode ser 

consultado em www.land.nrw. 

Descrição detalhada dos novos regulamentos 

O novo regulamento de proteção contra o coronavírus do governo regional 

prevê os seguintes alívios das medidas a partir de 30 de maio de 2020: 

1. Restrições de contacto e regras de comportamento 

Em conformidade com a decisão do governo federal e dos governos 

regionais de 26 de maio de 2020, as restrições de contacto em vigor serão 

alargadas de forma que, para além das constelações possíveis até à data 

(família ou dois agregados familiares), seja possível o ajuntamento de um 

grupo de até dez pessoas em espaços públicos. Isto está sujeito à 

condição de que a identificação das pessoas envolvidas no ajuntamento 

seja assegurada. 

Além disso, a regra geral de distanciamento de 1,5 metros e a 

obrigação de usar uma máscara em determinadas áreas continuam 

em vigor. 

2. Instituições culturais 

Os cinemas, teatros, óperas e salas de concertos podem ser novamente 

abertos ao público, desde que assegurem a medidas de higiene e de 

proteção contra a infeção. O mesmo se aplica a espaços de eventos ao ar 

livre. Para que mais de um quarto da capacidade regular de espectadores 

ou mais de 100 pessoas possam assistir aos eventos, é necessário um 

conceito especial de higiene e de proteção contra a infeção. 

3. Desporto 

Grupos de pessoas que se possam encontrar mediante o cumprimento 

das restrições de contacto também poderão participar novamente em 

desportos de contacto ao ar livre. Nesse âmbito, as competições de 

desportos recreativos ao ar livre são novamente permitidas, mediante o 

cumprimento 
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utilização dos balneários e instalações sanitárias, sob determinadas 

condições. De resto, a prática de desporto, treinos e provas desportivas 

com contacto corporal inevitável continuam a ser proibidos. As piscinas 

olímpicas podem retomar o seu funcionamento, mesmo em recintos 

fechados. 

4. Férias 

É novamente possível realizar viagens de autocarro, mediante o 

cumprimento de medidas de proteção contra a infeção. Os estudantes 

podem novamente passar as suas férias de verão em excursões de um 

dia, retiros, atividades recreativas na periferia da cidade e viagens de 

longa distância, mediante cumprimento dos regulamentos de higiene e 

segurança. 

5. Feiras, congressos, reuniões 

As feiras comerciais e congressos e reuniões industriais são 

permitidos mediante o cumprimento de conceitos de segurança. 

Este comunicado de imprensa está também disponível online, no 
endereço Web do governo regional, em www.land.nrw 
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